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حرکت کرده و ماجرای دستگیری عبدالمالک 
ریگی را از نقطه نظری کامــاًل امنیتی روایت 
می کند. »روز صفر« اولین فیلم اســتراتژیک 
سینمای ایران نیســت که چنین مسیری را، 
با تأکید بر تالش های مأمــوران امنیتی، طی 
می کند. اما باید میان »روز صفر« و بســیاری 
از فیلم هــای به ظاهــر مشــابه – به خصوص 
فیلم هایی که در گذشــته های دورتر ساخته 
شده اند – تمایز قائل شــد. از یک طرف، روز 
صفر را می توان یکــی از مهم ترین نمونه های 
موجی از فیلم های اســتراتژیک تلقی کرد که 
در سال های اخیر در ســینمای ایران پررنگ 
شده اســت. فیلم های متعلق به این موج تازه، 
برخالف بســیاری از نمونه های قدیمی تر که 
سعی می کردند با دوری از الگوهای فیلم های 
مشابه آمریکایی، به لحن و الگویی »بومی« در 
زمینه نمایش مسائل کالن مملکت برسند، در 
پی نزدیک شدن به الگوهای فیلم های جریان 
اصلی سینمای آمریکا هستند تا بدین ترتیب 
بخت بیشتری برای ارتباط با عموم مخاطبان 
را داشته باشــند. »روز صفر« می تواند یکی از 
فیلم های نمونه ای این جریان تــا امروز لقب 
گیرد. تالش بــرای بهره گرفتــن از الگوهای 
موفق تریلرهای سیاســی و فیلم های اکشن 
آمریکایی را می توان به وضوح در اولین ساخته 
ســعید ملکان در مقام کارگردان ردیابی کرد. 
پرداختن به یک قهرمان کامــاًل حرفه ای که 
هم به شکل آشکاری وطن پرست است و هم به 
فردیت خود اهمیت ویــژه ای می دهد، ابهامی 
که در معرفی گذشته و زندگی شخصی او وجود 
دارد، و حتی مواردی چون شــکل استفاده از 
نریشن و نوشته های روی تصویر از جمله این 

الگوبرداری ها محسوب می شوند.
از ســوی دیگر، یک نکته دیگر )که شاید 
از نکته قبــل هم مهم تر و تحســین برانگیزتر 
باشــد(، تالش ســازندگان »روز صفر« برای 
حذف تعلقات حزبی و جناحی است. درحالی که 
بســیاری از فیلم های اســتراتژیک – باز هم 
به خصوص در دهه های گذشته – انگار از ابتدا 
برای مخاطبی ســاخته می شدند که از اساس 
به حرف های مطرح شده در آن فیلم ها اعتقاد 
راسخ داشتند، فیلم هایی از قبیل »روز صفر« 
هدف گذاری شــان را روی طیف وسیع تری از 
مخاطبان قرار داده اند. ملــکان و همکارانش 
این نکته را در جای جای »روز صفر« برجسته 
می کنند که بحران رخ داده، ماجرایی کاماًل مّلی 
بوده و به هیچ نهاد و حزبی ارتباط نداشته است. 
فیلم، نیروهای امنیتی را افرادی نشان می دهد 
که قرار است شرایط را به گونه ای مدیریت کند 
که این نبردها برای مردم مشکل ایجاد نکند. 
بنابرایــن »روز صفر« یک فیلــم در ارتباط با 
مسائل کالن سیاسی اســت که آغوش خود را 
حتی به روی مخاطبی بــاز می کند که ممکن 

است دل خوشی از سوژه فیلم نداشته باشد.
با وجــود این ویژگی هــای کلیدی، »روز 
صفر« به دالیلی از یک فیلم درجه یک فاصله 
می گیرد به طوری که بیشتر می توان به عنوان 

یکی از نقاط آغازین یک جریان کلیدی به آن 
توجه کرد تا نمونه ای مناســب از این جریان. 
یکی از مشکالت به شخصیت اصلی برمی گردد؛ 
قهرمانی که حذف مسائل خانوادگی و در ابهام 
نگاه داشتن گذشته اش تا آن جا پیش رفته که 
به شخصیتی کم وبیش تک ُبعدی تبدیل شده 
اســت. از این جنبه »روز صفر« بیش از آن که 
شبیه تریلرهای جاسوســی باشد )فیلم هایی 
که حضور شــخصیت های پیچیــده در آن ها 
ضروری است( به سمت اکشن های آمریکایی 
)که معمواًل با شــخصیت هایی ساده ساخته 
می شوند( میل کرده است. چنین اتفاقی، عمق 
فیلم را به شکل محسوسی کاهش داده است. 
البته می توان گفت در اکشــن های سیاســی 
آمریکایی هــم قهرمان بــه آرمان های کالن 
سیاسی وفادار اســت و آن را در نهایت بر هر 
چیزی ارجح می داند. اما حذف این ُبعد به طور 
تقریبًا کامل در »روز صفر«، عماًل تنوع جنس 
کشمکش ها را کاهش داده است )به عنوان مثال 
تقریبًا در هیچ بخشــی با تمرکز بر چالش ها و 
کشمکش های درونی قهرمان روبه رو نیستیم 
و همین یکی از عوامل تک ُبعدی شدن نسبی 
شخصیت اســت(. فیلم همچنین در معرفی 
ضدقهرمانش )ریگی( هم چندان موفق نیست 
و اگر هنگام تماشای فیلم ایده چندانی در مورد 
حوادث واقعی نداشــته باشــیم، ممکن است 
چندان نتوانیم ریگــی را به عنوان یک تبهکار 
باهوش و ترســناک بپذیریم. هر چند ســاعد 
سهیلی تالش قابل تحسینی کرده تا با رعایت 
جزییاتی در لحن بیان، شخصیت را بسازد، اما 
فقدان پرداخت مناســب ریگی معضلی است 
که کماکان در »روز صفر« احســاس می شود. 
درست اســت که فیلم دارد با محوریت مأمور 
امنیتی پیش می رود اما فراموش نکنید که یک 
تبهکار قدرتمند و کاریزماتیک باعث همدلی 
بیشــتر مخاطب با قهرمان شده و چالش های 

دراماتیک قوی تری را ایجاد می کند.
هرچند شــاید بتوان از نقاط ضعف دیگری 
نیز در مورد »روز صفر« صحبــت کرد اما نباید 
این نکته را نادیده گرفت که این مسیر، پیشینه 
چندانی در ســینمای ایران ندارد و همین که 
سازندگان فیلم های اســتراتژیک به این نکته 
پی برده اند که تأثیرگذاری واقعی زمانی میسر 
می شود که بتوانند حتی نگاه های مخالف را هم به 
خود جلب کنند، نکته مثبتی است که در صورت 
برطرف کردن نقاط ضعف فیلم هایی چون »روز 
صفــر« می تواند به خلق فیلم هــای موفق تری 

منجر شود.
»شبی که ماه کامل شد« و »روز صفر«، با 
تمام نقاط قوت و ضعف شــان، نشان می دهند 
که “زاویه دید” تا چه حد در ســینما اهمیت 
دارد؛ عنصــری که باعث می شــود بتوان چند 
فیلم کاماًل متفاوت در مورد یک سوژه ساخت. 
رخ دادن چنین اتفاقی و ساخته شــدن این دو 
فیلم، اتفاق مغتنمی در ســینمای ایران است 
که از یک طرف این نکته را یادآوری می کند که 
چه حجم قابل توجهی از وقایع مهم و دراماتیک 
در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده که سینمای 
ایران هنوز به طور جدی به ســراغ آن ها نرفته 
و از سوی دیگر نشــان می دهد چطور می توان 
بارها به ســراغ یک واقعه مشــخص رفته و آن 
واقعه را از زوایای مختلف تحلیل کرد؛ زوایایی 
که هر کدام می تواننــد به خلق یک فیلم کاماًل 
متفاوت منجر شــوند. ســاخت این دو فیلم را 
می توان نقطه شــروعی برای جریانی دانست 
که در صورت تداوم می تواند سینمای ایران را 
وارد حوزه های مضمونــی تازه ای کند. طبیعی 
است که این مســیر در ابتدای راه با مشکالت 
و دســت اندازهایی مواجه اســت که با کسب 
تجربه بیشــتر می توان آن ها را به تدریج رفع یا 
کم رنگ کرد. چنین اتفاقی می تواند فرصت را 
برای تجربیات بعدی سینمای ایران فراهم کند.
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